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Datum:  Vrijdag 29 oktober 

  Zaterdag 30 oktober 

Locatie: Veemarkthal 

  Lange veemarktstraat 11, Sneek 

Aanvang: 20:00u (Ontvangst vanaf 19:15u) 

Toegang: Gratis. Vrije gift na afloop 

Aanmelden: Gezien de huidige situatie rondom de corona maatregelen, is het verplicht om 

aan te melden en moeten we vragen om een corona toegangsbewijs. Voor 

reserveren kijk op onze website: wresinskicultuur.nl/aanmelden  

 

 Joseph Wresinski  

Cultuur Stichting 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
  

We zijn er weer! 
 

Beste mensen, 
 

Na anderhalf jaar uit te hebben uitgekeken naar dit moment is het nu eindelijk zo ver. Op vrijdag 29 

en zaterdag 30 oktober in Sneek, in de Veemarkthal, mogen we voor u onze nieuwste 

theaterproductie spelen: Zie de mens. We hebben daar met enorm veel voldoening aan gewerkt en 

willen ons werk graag met u delen. Wij zijn een multiculturele theatergroep die weet hoe het is als 

het leven niet over rozen gaat: de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Samen met Solidair Friesland 

nodigen we u van harte uit voor: 
 

‘Zie de mens’ 
 

Zie de mens is een theatrale collage, geïnspireerd op autobiografische geschiedenissen van mensen 

die in armoede leven. We laten de samenleving zien zoals wij die ervaren, van onderaf. Mensen die 

niets in de melk te brokkelen hebben. Mensen die in de politiek eigenlijk niet vertegenwoordigd zijn, 

maar wel de consequenties dragen van beleid. Uiteindelijk voert dat ons tot de vraag: Waar in deze 

samenleving ben ik veilig en thuis?  
 

Zie de mens is een persoonlijk document waarmee wij onze kennis van armoede over het voetlicht 

brengen en oproepen tot solidariteit. For the coming of justice. 
 

Publieksreactie van theatermaker: “ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de 

authenticiteit van de verhalen die door de “ervaringsdeskundigen” worden verteld; de fantastische 

tekstregie; het gedreven spel; de prachtige vormgeving”. 
 

* 

Vanwege corona is het verplicht dat u zich aanmeldt. U kunt uw kaarten reserveren via: 

www.wresinskicultuur.nl/aanmelden. Ook moeten we vragen om een corona toegangsbewijs, zie 

ommezijde. 
 

'Zie de mens' in Sneek wordt mede mogelijk gemaakt door Solidair Friesland, Gemeente Súdwest 

Fryslân, Pollema Tromp Stichting, Iepen Mienskipsfûns en Protestantse Diaconie. 
 

Met vriendelijke groet, namens alle betrokkenen, 

  

 

 

 

Laurens Umans   

 

 

 
 

 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-sneek-zie-de-mens-169712959029
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-sneek-zie-de-mens-169712959029


Corona Toegangsbewijs 
 
Omdat wij graag goed voor uw en onze gezondheid zorgen, willen wij u vragen een Corona 
Toegangsbewijs mee te nemen. Als u al een QR-code in de CoronaCheck-app of op papier hebt, neem 
die dan met lD bewijs mee naar de voorstelling. Heeft u nog geen QR-code? Dan leest u hieronder 
hoe u deze kunt maken. Heeft u hulp nodig? Kom dan langs bij de Loodsboot: 
Harinxmakade t.o. nr 12, tegenover het St. Martinushuis. Maandag en donderdag tussen 10u en 
12u.  
 
Het Corona Toegangsbewijs kunt u maken als u: 
1. Volledig gevaccineerd bent. 
2. Hersteld bent van corona. 
3. Een negatieve testuitslag heeft. Deze mag niet ouder zijn dan 24 uur. Zie voor het maken van 
een testafspraak bij u in de buurt: www.testenvoortoegang.org     
 
Hieronder leest u hoe u een Corona Toegangsbewijs kunt maken. Er zijn twee manieren. Met of 
zonder smartphone. Let op! Voor beide manieren heeft u uw DigiD nodig.  
 
MET SMARTPHONE 
 
Download de CoronaCheck-app in de appstore op uw smartphone. Volg de aanwijzingen van de 
CoronaCheck-app. 
 
Upload 1 van de volgende 3 bewijzen in de CoronaCheck-app: 
1. Vaccinatiebewijs 
2. Herstelbewijs 
3. Testbewijs 
 
Na het uploaden krijgt u een QR-code. Deze staat in de CoronaCheck-app op uw telefoon. Vergeet 
niet uw smartphone mee te nemen naar de voorstelling. 
 
ZONDER SMARTPHONE 
 
Ga naar de website www.coronacheck.nl/nl/print/ en volg de aanwijzingen. U kunt kiezen voor:  
 
1. Een vaccinatiebewijs 
2. Een testbewijs 
3. Een herstelbewijs 
 
Print het bewijs uit en neem het mee naar de voorstelling. 
  
********************************************************** 
 
BIJ DE INGANG 
 
Bij de ingang scannen wij uw QR code. Ook moeten wij naar uw legitimatie vragen, om te zien of het 
Corona Toegangsbewijs van u is. Tot slot laat u ook het ticket zien. Deze vindt u in de bijlage van uw 
bevestigingsmail.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sarah Steeman 
 
Joseph Wresinski Cultuur Stichting 
sarah@wresinskicultuur.nl  

http://www.testenvoortoegang.org/
http://www.coronacheck.nl/nl/print/
mailto:sarah@wresinskicultuur.nl

